Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie
miasta i gminy Iłża.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO”
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych pochodzących z monitoringu jest Urząd Miejski
w Iłży z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27 100 Iłża reprezentowany przez Burmistrza Iłży.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod nr tel: 48 341 22 41 lub pod adresem poczty elektronicznej: ilza@ilza.pl.
3) Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze
stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie
prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub
osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osobom
poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu). Uprawnione
organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać
je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im
udostępniono.
6) Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa
lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu,
wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych,
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych,
o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8) Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony
danych osobowych.

